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Consumenten gamma

Product specificaties

Stop Smoke
Wynn’s Stop Smoke is een behandeling, die volledig
oplosbaar is in olie en die uitlaatrook als gevolg van
olieverbranding vermindert.

Eigenschappen
 Vermindert uitlaatrook als gevolg van olieverbranding.
 Verbetert de viscositeit van de olie bij hoge olietemperaturen.
 Vermindert overmatig olieverbruik tussen oliewissels, veroorzaakt door slijtage van de
motoronderdelen.
 Verbetert compressie en vermogen.
 Vermindert motorlawaai.
 Vormt een sterke beschermende film bij hoge temperaturen.
 Mengbaar met alle minerale en synthetische oliën.
 Is onschadelijk voor katalysatoren, turbo’s en roetfilters.
Toepassingen
 Aanbevolen voor benzine-, LPG- en dieselmotoren.
 Voor wagens met overmatige (grijs/blauwe) uitlaatrook als gevolg van olieverbranding.
 Speciaal geschikt voor oudere motoren met versleten onderdelen.
 Kan ook als preventief middel gebruikt worden in geval van hoge belasting en hoge
temperaturen.
Gebruiksaanwijzing
Bij warme motor aan de olie toevoegen. Voor een goede menging met de olie, laat de motor
draaien of rijd met de wagen gedurende 5 minuten.
 Gebruiken bij iedere olieverversing of, indien nodig, tussen twee olieverversingen.
 Een blik van 325 ml behandelt 3 tot 6 liter olie.
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Verpakking
PN 50865 – 12x325 ml – EN/ES/PT/TR/EL/NL/FR/DE
Opmerking

Product specificaties

Herstelt geen mechanische defecten.
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